
 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39.§ (3) bekezdése alapján a gazdálkodó 

szervezetek (kft., bt., egyéni vállalkozó, ügyvédi iroda, stb.) a vegyes hulladék tekintetében 

kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére. Ennek ellenére egyes 

gazdálkodó szervezetek nem jelentkeztek be a Közszolgáltatónál szerződéskötési céllal (azaz a 

cégnyilvántartás szerinti székhelyük/telephelyük nem szerepel szállítási helyként a 

nyilvántartásban), ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. 

 

A közszolgáltató (NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. ) jogszabály által előírt feladata, hogy a 

díjbeszedéshez megfelelő adatot szolgáltasson az NHKV Zrt. felé a hulladékgazdálkodási díj 

számlázása és beszedése érdekében. 

 

Fentiek alapján kérjük, hogy a mellékelt nyomtatványon nyilatkozzon a jelen levelünk kézbesítési 

címeként megjelölt hely hulladékgazdálkodási igénybevételi kötelezettségéről. 

 

A kitöltött nyilatkozatot postafordultával szíveskedjenek visszajuttatni az Egri 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére postai úton 3300 Eger, Homok u. 26. alá, vagy az 

ugyfelszolgalat.eger@nhsz.hu e-mail címre megküldéssel. 

 

 

Köszönjük szíves együttműködésüket! 

 

Üdvözlettel: 

 

          
      NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 



 

NYILATKOZAT 
gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségéről 

 

Szolgáltatási hely címe*:  

* a megkereső levél kézbesítési címeként megjelölt hely! 
 

A nyilatkozatot adó gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó adatai: 
 

Név/Cégnév:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 
 

Adószám:  

Születési hely, idő: (egyéni 

vállalkozó esetén) 

 

Anyja neve: (egyéni 

vállalkozó esetén) 

 

Képviselő neve:  

Kapcsolattartó neve, 

elérhetősége 

(telefon /e-mail)**: 

 

**Önkéntes adatszolgáltatás 

Alulírott akként nyilatkozom, hogy a fenti szolgáltatási cím tekintetében: 
(a megfelelő választ kérjük X-szel vagy aláhúzással jelölni) 

 

□ jelenleg nem rendelkezem NHKV Zrt. vevő(fizető) azonosítószámmal, de a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele megvalósul (a címen gazdálkodó 

tevékenység folyik, amelynek során vegyes hulladék keletkezik, amit a közszolgáltató elszállít) –
szerződéskötési és/vagy díjfizetési kötelezettség pótlása szükséges 

□ nem rendelkezem NHKV Zrt. vevő(fizető) azonosítószámmal, de a szolgáltatási helyen 

ingatlanhasználóként díjfizetés történik, melynek NHKV Zrt. vevő(fizető) azonosítószáma: 

……………………………. 

□ egyéb (pl. a címen nincs ingatlan, a cég megszűnt, már nem működik az adott címen stb.): 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A közszolgáltató adatkezelési tájékoztatója a https://nhszeszakkom.hu/adatvedelem; az NHKV Zrt. adatkezelési tájékoztatója a 

https://nhkv.hu/wp-content/uploads/2013/12/Adatkezelesi_tajekoztato_nhkv.pdf linken található. 

 

 

 

Kelt: 2021. 
 

aláírás, ph. 

 

https://nhszeszakkom.hu/adatvedelem
https://nhkv.hu/wp-content/uploads/2013/12/Adatkezelesi_tajekoztato_nhkv.pdf

